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Subiect: Petiția nr. 1716/2012, adresată de Maria Iancu, de cetățenie română, privind 
contractul său de muncă din Italia și o presupusă discriminare a 
resortisanților români

1. Rezumatul petiției

Petiționara, căreia i s-a oferit un loc de muncă cu fracțiune de normă în Italia în 2003, reclamă 
nesiguranța condițiilor sale de muncă, subliniind faptul că i s-a solicitat să ridice greutăți 
extrem de mari, încălcându-se astfel legislația muncii. Ea susține că nu a primit întreaga 
remunerație și că i-a fost reziliat contractul fără nicio justificare. După ce a inițiat proceduri 
judiciare, ea obiectează față de durata excesivă și față de presupusa discriminare a sa, 
subliniind faptul că funcționarii au formulat în mai multe rânduri comentarii defăimătoare cu 
privire la naționalitatea ei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Aspecte legate de libera circulație a lucrătorilor

Legislația UE privind libera circulație a lucrătorilor [articolul 45 din TFUE și 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii] 
obligă statele membre să trateze lucrătorii migranți în același mod ca pe propriii resortisanți în 
ceea ce privește accesul la locuri de muncă și condițiile de muncă, inclusiv concedierea.
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În ciuda existenței unei perioade de tranziție pentru muncitorii români la data respectivă, 
odată ce un cetățean român era admis pe piața muncii unui stat membru și a fost angajat în 
mod legal în această țară, el sau ea avea dreptul să beneficieze de toate drepturile în 
conformitate cu dreptul Uniunii cu privire la libera circulație a lucrătorilor, inclusiv de 
principiul egalității de tratament cu resortisanții în ceea ce privește ocuparea forței de muncă 
și condițiile de muncă, inclusiv concedierea. 

Atât articolul 45 din TFUE, cât și Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a 
lucrătorilor în cadrul UE sunt direct aplicabile în statele membre. Prin urmare, orice lucrător 
se poate baza pe ele în fața autorităților naționale și a instanțelor care sunt cele mai în măsură 
să verifice și să stabilească toate faptele pertinente și să aplice legislația în vigoare. 

Comisia Europeană nu poate iniția o acțiune în mod direct împotriva unui angajator privat. 
Comisia poate interveni doar dacă normele naționale încalcă dreptul Uniunii sau dacă o 
autoritate publică este implicată în încălcarea dreptului Uniunii. Din informațiile furnizate de 
petiționar nu reiese că legea italiană tratează alți resortisanți ai UE în mod diferit față de 
resortisanții italieni în ceea ce privește concedierea. Dacă petiționara consideră că este 
discriminată în situația sa individuală ca lucrător migrant în Italia, ea ar trebui să formuleze o 
astfel de plângere pe lângă instanța națională. 

Pentru a asigura o mai bună aplicare la nivel național a dreptului cetățenilor UE de a lucra în 
alt stat membru, Comisia a propus o directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei 
circulații a lucrătorilor. Obiectivul Directivei 2014/54/UE, adoptată la 16 aprilie 2014, este de 
a înlătura obstacolele existente în calea liberei circulații a lucrătorilor, cum ar fi necunoașterea 
normelor UE de către angajatorii publici și privați și dificultățile cu care se confruntă cetățenii 
mobili în ceea ce privește obținerea de informații și de asistență în statele membre gazdă.1

Statele membre au la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în sistemele lor juridice.

Aspecte legate de munca cu fracțiune de normă

Anumite elemente ale muncii cu fracțiune de normă sunt reglementate la nivelul UE de 
Directiva 97/81/CE. Scopul directivei este de a pune în aplicare Acordul-cadru privind munca 
pe fracțiune, încheiat la 6 iunie 1997 între organizațiile interprofesionale cu vocație generală. 
Acordul-cadru stabilește principiile generale și cerințele minime legate de munca pe fracțiune 
de normă, definind un cadru general pentru eliminarea discriminărilor împotriva lucrătorilor 
pe fracțiune de normă și are ca obiectiv îmbunătățirea calității muncii pe fracțiune de normă și 
facilitarea dezvoltării muncii pe fracțiune de normă pe bază voluntară. Informațiile furnizate 
de petiționar nu sugerează că există o încălcare a prevederilor din directivă. 

Aspecte legate de afirmația petiționarului privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 
(încărcături grele)

Petiționara, a cărui muncă consta în transportul de marfă, indică faptul că ea a lucrat în 
condiții extrem de grele, cu încălcarea legislației din domeniul protecției lucrătorilor. Ea 
susține în special că pe fondul ridicării și transportului de încărcături grele la locul de muncă 
(aproximativ 800-1000 kg/8 ore) coloana ei vertebrală este iremediabil afectată, fapt atestat de 
medicii de medicina muncii. 

                                               
1 JO L 128, 30.4.2014, p. 8.
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În domeniul sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă de la nivelul UE, 
Directiva 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă1 (denumită în continuare 
„Directiva 89/391/CEE”) este principalul act legislativ. Aceasta stabilește principiile generale 
cu privire la prevenirea și protecția sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă. 
Această directivă a fost completată de o serie de directive individuale, în sensul articolului 16 
alineatul (1) din directivă, din diferite domenii privind securitatea și sănătatea lucrătorilor la 
locul de muncă. 

În special, Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 stabilește cerințe minime de 
securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru 
lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare2. În sensul prezentei 
directive, prin „manipulare manuală a încărcăturilor” se înțelege „orice tip de transport sau 
susținere a unei încărcături, de către unul sau mai mulți lucrători, inclusiv ridicarea, așezarea, 
împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei încărcături, care, date fiind caracteristicile 
acesteia sau condițiile ergonomice nefavorabile, prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, 
de producere a unor afecțiuni dorso-lombare”. Expresia respectivă este explicată în detaliu în 
anexa I la directivă. Directiva 90/269/CEE prevede ca angajatorul să adopte măsurile 
organizatorice corespunzătoare sau să utilizeze mijloacele corespunzătoare, în special 
echipamentele mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de 
către lucrători. În cazul în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a 
încărcăturilor de către lucrători, angajatorul are obligația de a face ca această manipulare să 
fie cât mai sigură și mai sănătoasă posibil, adoptând măsurile organizatorice corespunzătoare, 
utilizând mijloace corespunzătoare sau asigurând lucrătorilor aceste mijloace pentru a reduce 
riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor încărcături, având în vedere anexa I la 
directivă. 

Directiva trebuie transpusă de către statele membre în legislația națională și, prin urmare, 
legislația națională este cea care se aplică situațiilor concrete. Prin urmare, autoritățile 
naționale competente (în mod normal, inspectoratele de muncă) au responsabilitatea de a pune 
în aplicare dispozițiile naționale de transpunere a legislației UE privind sănătatea și 
securitatea la locul de muncă. Directiva 90/269/CEE a fost transpusă în legislația italiană. 

Prin urmare, autoritățile naționale italiene de aplicare a legii trebuie să investigheze cazurile 
de nerespectare a drepturilor lucrătorilor și, după caz, să aplice sancțiunile relevante. Prin 
urmare, petiționara poate lua în considerare prezentarea petiției în fața structurii competente 
din cadrul Inspecției Muncii, contactând Inspectoratul Regional de Muncă (Direzione 
Regionale del Lavoro) sau Inspectoratul Provincial de Muncă (Direzione Provinciale del 
Lavoro)3, precum și solicitând o examinare a cazului său individual de către INAIL (Istituto 
nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Autoritatea italiană pentru 
despăgubirea lucrătorilor)4. De asemenea, petiționara poate sesiza instanțele italiene cu o 
cerere de despăgubire pentru afecțiunile suferite la locul de muncă ca urmare a nerespectării 
de către angajator a obligațiilor sale legale în conformitate cu măsurile naționale care pun în 
aplicare Directiva 90/269/CEE. Pentru orice plângere care privește cazuri de administrare 

                                               
1 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
2 JO L 156, 21.6.1990, p. 9.
3 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
4 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.



PE551.800v01-00 4/5 CM\1052965RO.doc

RO

defectuoasă în activitatea administrației naționale petiționarul poate să contacteze rețeaua 
ombudsmanilor regionali1.

Aspecte legate de durata acțiunilor în justiție

Hotărârile judecătorești predictibile, pronunțate în timp util și care pot fi puse în executare 
constituie componente structurale importante ale unui mediu de afaceri și de lucru atractiv și 
sunt elemente esențiale pentru asigurarea eficacității legislației UE, dat fiind rolul esențial pe 
care instanța națională îl joacă în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE. Prin 
urmare, deficiențele din sistemele naționale de justiție reprezintă nu doar o problemă pentru 
un anumit stat membru, ci pot afecta funcționarea pieței unice și a întregului sistem juridic din 
UE. 

Aspectul legat de durata acțiunilor în justiție este un indicator al eficienței unui sistem juridic 
și reprezintă un aspect esențial al dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces corect, un 
drept fundamental consacrat în tradițiile constituționale comune tuturor statelor membre și 
reafirmat de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE. 

În lipsa unei reglementări a Uniunii în materie, revine ordinii juridice interne a fiecărui stat 
membru atribuția de a stabili modalitățile aplicabile acțiunilor destinate să asigure protecția 
drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii. Cu toate acestea, reiese clar din 
jurisprudența Curții de Justiție a UE că instanțele naționale trebuie să respecte articolul 47 din 
cartă, atunci când acordă protecție juridică pentru a asigura protecția drepturilor conferite 
justițiabililor de dreptul Uniunii, și în conformitate cu principiile generale ale echivalenței și 
eficacității din UE.2 Acest lucru implică, de asemenea, respectarea dreptului unei persoane la 
un termen de soluționare rezonabil.3

Eficacitatea sistemelor juridice naționale este abordată printr-o serie de procese politice. 
Îmbunătățirea calității, independenței și eficienței sistemelor judiciare este, de asemenea, o 
prioritate a semestrului european, noul ciclu anual al UE de coordonare a politicilor 
economice. Ca toate celelalte state membre ale UE, Italia face parte din 
semestrul european 2014. 

În plus, Comisia Europeană a elaborat un tablou de bord privind justiția4, care este un 
instrument de informare menit să ajute UE și statele membre să crească gradul de eficacitate 
al justiției, prin furnizarea de date obiective, fiabile și comparabile. Tabloul de bord include și 
date privind durata anumitor acțiuni în justiție. Statele membre sunt responsabile cu 
administrarea sistemului lor juridic și pot utiliza aceste date în vederea unor eventuale 
reforme. 

În 2012, 2013 și 2014, Consiliul5 a aprobat o recomandare specifică fiecărei țări (CSR) pentru 
Italia, la propunerea Comisiei. CSR din 2014 (#3) solicită Italiei „(…) Să monitorizeze în 

                                               
1 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
2 A se vedea Hotărârea din 27 iunie 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, punctul 35 și jurisprudența citată. 
3 A se vedea Hotărârea sus-menționată pronunțată în cauza Agrokonsulting-04, C-93/12, punctul 55.
4 Comunicarea Comisiei, Tabloul de bord 2014 privind justiția în UE, COM(2014)0155 final.
5 A se vedea: Recomandarea Consiliului (2012/C 219/14) din 10 iulie 2012 privind Programul național de 
reformă al Italiei pentru 2012 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al Italiei 
pentru perioada 2012-2015. Recomandarea Consiliului (2013/C 217/11) din 9 iulie 2013 privind Programul 
național de reformă al Italiei pentru 2013 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de stabilitate al 
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timp util impactul reformelor adoptate în vederea îmbunătățirii eficienței justiției civile, 
pentru a asigura eficacitatea acestora și a adopta acțiuni complementare, în cazul în care este 
necesar.” 

Concluzie

Din petiție nu rezultă că Italia încalcă dreptul Uniunii. Autoritățile italiene, inclusiv instanțele 
naționale, sunt responsabile cu aplicarea legislației în vigoare. 

                                                                                                                                                  
Italiei pentru perioada 2012-2017.


